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1 Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande

Oliver Sundström förklarar mötet öppnat.

1.2 Fastställande av mötesfunktionärer
Mötet väljer Oliver Sundström till mötesordförande.

Mötet väljer Kriss Andsten till mötessekreterare.

Mötet väljer Christan Svensson och Johan Kannesten till justerare.

1.3 Mötets behörighet

Mötet anser sig vara behörigen kallat.

1.4 Närvaro

Oliver Sundström, Johan Kannesten, Carina Johansson, Christian Svensson, Kriss Andsten

1.5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt förslag, med undantaget att punkterna konsekvensnumreras och 1.2 samt 1.3  
bytt plats. 



2 Beslut

2.1 Ratificering av stadgeändring 
Av: Styrelsen

På det ordinarie årsmötet 2010 ändrades stadga §35 från 

“§35. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare, vice sekreterare samt 3 ledamöter.

Minst två personer i styrelsen skall var myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.”

till

“§35. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst 1 max 5 ledamöter.

Minst två personer i styrelsen skall var myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.”

I och med att frågan kom upp under själva mötet så fann vi det för gott att ta upp frågan igen under det extrainsatta  
årsmötet så medlemskåren fck en chans att reagera på ändringen.

Styrelsen yrkar att
Årsmötet bifaller ändringen.

Mötet väljer att bifalla attsatsen.

2.2 Fyllnadsval
Av: Valberedningen

Förslaget som valberedningen gällande fyllnadsval är att utöver sittande styrelse också välja Adrian Löwander som 
ledamot. Adrian arbetar för Studiefrämjandet och har varit en god kontakt för att få igång ett samarbete mellan SKuD 
och Studiefrämjandet i Skåne. Vi tror att han kommer vara ett gott tillskott till styrelsen.

Valberedningen yrkar att 
Årsmötet fyllnadsväljer Adrian Löwander som ledamot

Mötet väljer att bifalla attsatsen.



3 Övrigt

3.1 Mötets avslutande

Oliver Sundström förklarar det extra årsmötet för avslutat.

Mötesordförande
Oliver Sundström

Mötessekreterare
Kriss Andsten

Justerare
Christan Svensson

Justerare
Johan Kannesten
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